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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341667-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Rozruszniki serca
2021/S 129-341667

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 970773231
Adres pocztowy: ul. Zyty 26
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Klaudia Brudło
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl 
Tel.:  +48 683296609
Faks:  +48 683255808
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpital.zgora.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.szpital.zgora.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów serca wraz z akcesoriami do rozruszników 
serca, noży plazmowych z udostępnieniem generatora oraz rejestratorów arytmii z modułem (...)
Numer referencyjny: TZ.280.24.2021

II.1.2) Główny kod CPV
33182210 Rozruszniki serca
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku wraz z dzierżawą sprzętu i 
systemu na cele zabiegów oraz diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na zadania.
Zamówienie podzielone zostało na 4 części (zadania).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 2–5 do SWZ – Formularze 
cenowo-techniczne dla odpowiednich zadań/części zamówienia oraz w załącznikach 6–8 – wzory umów dla 
odpowiednich części/zadań.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy kardiowerterów – defibrylatorów ICDVR, ICDDR, CRTD z bezprzewodową komunikacją z 
programatorem z łącznikiem DF1/DF4 oraz z rozpuszczalną wkładką antybakteryjną, kardiowerterów (...)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
22993200 Papier termoczuły lub tektura
33182210 Rozruszniki serca
33182240 Części i akcesoria do rozruszników serca
33182300 Urządzenia do chirurgii serca
33180000 Wsparcie czynnościowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
Sukcesywne dostawy kardiowerterów – defibrylatorów ICDVR, ICDDR, CRTD z bezprzewodową komunikacją 
z programatorem z łącznikiem DF1/DF4 oraz z rozpuszczalną wkładką antybakteryjną, kardiowerterów – 
defibrylatorów jednojamowych z monitorowaniem migotania przedsionków, stymulatorów DDDR, CRT-P, 
stymulatorów SSIR pro MRI, elektrod, zestawów do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej oraz w 
okolicę pęczka Hisa, cewników do subselekcji żył, cewników balonowych, noży plazmowych, wszczepialnych 
rejestratorów arytmii oraz modułów do zdalnego przesyłania danych liderów, śrubokrętów, kabli i papieru do 
programatora.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin uzupełnienia banku depozytowego / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium należy wnieść w wysokości: dla zadania nr 1 – 80 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy stymulatorów DDDR, SSIR i CRT-P pro MRI, kardiowerterów – defibrylatorów ICDDR i 
CRTD, elektrod, zestawów do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej oraz w okolicę pęczka Hisa (..)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33182210 Rozruszniki serca
33182240 Części i akcesoria do rozruszników serca
22993200 Papier termoczuły lub tektura

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmitem zamówienia są sukcesywne dostawy stymulatorów DDDR, SSIR i CRT P pro MRI, kardiowerterów 
defibrylatorów
ICDDR i CRTD, elektrod, zestawów do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej oraz w okolicę pęczka Hisa 
i cewników balonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin uzupełnienia banku depozytowego / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium należy wnieść w wysokości: dla zadania nr 2 – 12 000,00 PLN.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy kardiowerterów – defibrylatorów jednojamowych, dwujamowych i resynchronizujących o 
podwyższonej energii defibrylacji z gniazdem DF1 lub DF4 oraz łącznością bezprzewodową (...)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33182100 Defibrylatory
33182240 Części i akcesoria do rozruszników serca
22993200 Papier termoczuły lub tektura

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kardiowerterów – defibrylatorów jednojamowych, 
dwujamowych i resynchronizujących o podwyższonej energii defibrylacji z gniazdem DF1 lub DF4 oraz 
łącznością bezprzewodową z programatorem, elektrod, liderów, zestawów do wprowadzania elektrod, 
zestawów do wizualizacji zatoki wieńcowej, cewników do subselekcji żył, kabli do pomiarów śródoperacyjnych 
oraz papieru do programatora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin uzupełnienia banku depozytowego / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wadium należy wnieść w wysokości: dla zadania nr 3 – 22 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy introducerów typu peel awal wraz z igłą i liderem.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33182240 Części i akcesoria do rozruszników serca

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy introducerów typu peel awal wraz z igłą i liderem. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji dostaw częściowych / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wadium należy wnieść w wysokości: dla zadania nr 4 – 1 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy, zawierają załączony do niniejszej SWZ wzór umowy 
(załączniki nr 6–8 do SWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji 
zamówienia publicznego. Zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w 
zakresie wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach przewidzianych w umowie.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załączniki nr 6–8 do SWZ. Umowa 
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać podpisana ze strony wykonawcy wyłącznie przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

07/07/2021 S129
https://ted.europa.eu/TED

5 / 9



Dz.U./S S129
07/07/2021
341667-2021-PL

6 / 9

Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie za pomocą systemu miniPortal poprzez menu 
„Deszyfrowanie”.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie za pomocą systemu miniPortal poprzez menu 
„Deszyfrowanie”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Lipiec 2023 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień składania, tj.
4.1. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
4.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,
— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
4.1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej;
4.1.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.1.4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
15. Na ofertę składają się:
1) formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ;
2) formularz cenowo-techniczny – załącznik nr 2–5 do SWZ (odpowiednio dla zadań nr 1–4).
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SWZ.
16. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, które stanowi załącznik nr 9 do SWZ składane na formularzu 
Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 
z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej jednolitym dokumentem. Oświadczenie, o którym mowa, stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, 
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca 
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do 
SWZ;
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
4) dowód wniesienia wadium.
Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów w postępowaniu opisane zostały w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w dziale IX ustawy
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej Izbą.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesieni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
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Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia za pośrednictwem e-maila na adres 
(tz1@szpital.zgora.pl ).
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.
12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu IX ustawy nie stanowią 
inaczej.
14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021
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